IPARI LINEÁRIS
MOTOROK
Az

ipari

lineáris

motorok,

gépészeti építőelemek a

előnyöket kínálják az olyan
ismert

mint

következő

megoldásokkal

régóta

szemben,

mint a pneumatikus munkahengerek,
golyósorsós

vagy

szíjas

szervórendszerek, és különféle emelő
vagy

vezérműtárcsás

mechanikai

megoldások:

• TechnolÓgiA

Költségoptimalizálás a
lineáris alkalmazásoknál
A pne u matikák h ely ettes í t é se ipari
lineáris motorokkal

A hajtóművek vagy orsók kopásának
hiánya miatt különösen alkalmasak
a nagy dinamikájú alkalmazásokhoz
hosszú élettartam mellett.
• Lineáris direkthajtás
• Nincs holtjáték
• Akár IP69K szintű védettség
• Alacsony energiaköltségek

• Rugalmasság
A pozíció, a sebesség és a gyorsulás
egyaránt precízen beállítható.
A mozgások elmenthetők a
memóriában és szinkronizálhatók
egyéb forgó vagy lineáris
mozgásokkal.
• Szabad pozicionálás
• Nagy dinamika
• Hosszú élettartam

• Elérhetőség

IPARI LINEÁRIS MOTOROK

A LinMot lineáris motorok standard
termékek, amelyek a világ több
mint 40 országában több mint 80

Kwapil & Co GmbH
Antriebstechnik und Elektronik
Kammelweg 9
AT-1210 Wien

értékesítési ponton érhetők el.
• Standard katalógustermékek
• Szállítás raktárról
• Világszintű terméktámogatás
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IPARI LINEÁRIS MOTOROK
www.LinMot.com

Feladat leírása:
Egy pick&place alkalmazásban egy 15kg-os terhet kell
30ütem/perces ritmusban 400mm-es lökethosszon ciklikusan
mozgatni

Költségek összehasonlítása
A
Lineáris motoros megoldás
A fent leírt feladat által megkövetelt 500ms-os pozicionálási idő 10m/s²-es gyorsulással és

A pneumatikus
munkahengereket a magas
üzemeltetési költségek miatt egyre
gyakrabban cserélik ipari lineáris motorokra

1m/s-os sebességgel érhető el. A lineáris motor gyorsulási ideje, ami alatt effektív munkavégzés
történik, 100ms. Ez azt jelenti, hogy az effektív motorveszteség (a súrlódástól eltekintve) csupán
a pozicionálási idő ötödére esik. A fékezési mozgásenergia elektromos energiává alakul,
amelyet a szervóvezérlő eltárol és a következő ciklus idején rendelkezésre bocsájt. A feladatot
tehát kevesebb mint 100W teljesítménnyel el lehet végezni, az éves energiaköltség folyamatos

A pneumatika leváltása
Az ipari lineáris motorokkal csökken a
rendszerelemek száma és nő a
rendszer rugalmassága
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dinamika

alkalmazásoknál is

Amikor több mint 2 pozícióra van szükség,

A pneumatikus rendszereket, a magas

melyet szoftveresen lehet beállítani, a

üzemeltetési

mozgást egy főtengelyhez kell szinkronizálni,

egyszerűbb ponttól-pontig alkalmazásoknál is

a pneumatikus hengerek dinamikája vagy

érdemes lineáris motorokra cserélni.

a LinMot lineáris direkthajtásaihoz.
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még

költségek

egyszerűbb

miatt,

még

az

Mindenekelőtt azoknál a ciklikus mozgásoknál,
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ahol a pneumatikus hengereket a fokozott

Egyszerű üzembehelyezés

sebesség és a terhelés miatt túl kell

A beépített pozíció-, sebesség-, gyorsulás-

méretezni. Ezekben az esetekben az energia

és

lényegesen

és karbantartási költségek néhány héten belül

leegyszerűsítik a beüzemelést. Az alkalmazás

meghaladják a beruházási költségeket (lásd a

paramétereit előre meg lehet tervezni

példát jobbra).

erőhatás

vezérlések

pneumatikus hengert kell alkalmazni. A lineáris motortól eltérően, ebben az esetben, az energiát
(sűrített levegő) a folyamat egésze alatt biztosítani kell. A fékezési energiát az ütközők nyelik
el, amelyet nem lehet eltárolni és a következő ciklusban felhasználni. A teljes energiaköltség
meghaladja a 3.700Eurót évente (a pneumatikus rendszerek gyártói 0,025Euró/Nm³ költséggel
számolnak 6bar nyomáson).

Az energiaköltségek alakulása azt mutatja, hogy a beruházási költségek ciklikus folyamatoknál
összegszerűen egyre kevesebbet számítanak. A fenti példában az energiaköltségek akár 3 hét
alatt is meghaladhatják a beruházási költségeket. A növekvő jövőbeni energiaköltségek miatt
a beruházási költségek irrelevánssá válnak. A pneumatikus hengerekhez képest lényegesen
is számottevően csökkenti az ipari lineáris motorok karbantartási

költségeit.
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Nagyobb stabilitás

A lineáris motorok hasonló méretű kialakítása

A pneumatikus hengerekkel ellentétben a

okán egyre gyakoribb a már meglévő vagy

lineáris motor folyamatosan szabályozza

tervezés alatt lévő rendszerek pneumatikus

és felügyeli a pozíciókat és nem csak a

munkahengereinek kiváltása..

Költségek 24 hónap alatt:
Pneumatika:
7.540.- EUR
Lineáris motor: 1.640.- EUR
Költségek 12 hónap alatt:
Pneumatika:
3.840.- EUR
Lineáris motor: 1.540.- EUR

végértékeket rögzíti. Ez lényegesen jobb
folyamatstabilitást nyújt, az eltérések pedig

Költségek 5 hónap alatt:
Pneumatika:
1.480.- EUR
Lineáris motor: 1.480.- EUR

minimálisra csökkennek.

alapján kb. 5% körül van. A teljes európai
sűrített levegő igény előállításhoz évente
80TWh energiára van szükség. Ez mintegy
7,5 atomerőmű kapacitását jelenti.

ára a nagyipari felhasználók esetében
65%-al növekedett Európában 7 év alatt.
A szakértők az árak megduplázódását
jósolják a következő néhány évben.
Ez óhatatlanul fokozza a keresletet az
energiatakarékos rendszerek és gépek

CO 2 kibocsátás

Németországban az energia 64%-át
fosszilis tüzelőanyagokból állítják elő. A
Fraunhofer Intézet tanulmánya szerint a
szénerőművek CO2 kibocsátása 980g/
kWh, a gázerőműveké pedig 515g/kWh.

pneumatikus munkahenger esetében.

kialak í tás

egyszerűsíti a kiváltást
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hajtások

A mi példánk esetében ez 12t CO2
kibocsátást jelent évente egyetlen

és beüzemeléskor csak fel kell tölteni a
vezérlőbe.

pneumatikus

energiahatékonysága EU-s tanulmányok

esetében.

Összköltség számítás

hosszabb élettartam

A

2004 és 2011 között az elektromos energia

A 15kg-os tömegű teher és a szükséges 1m/s-os maximális sebesség miatt egy 50mm-es

Kiváltás

rendszerek

Növekvő energiaárak

Pneumatikus megoldás

élettartama kevés, a tervezők akkor fordulnak
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üzemmódban kevesebb, mint 100Euró (0.12 EUR/kWh).

Több rugalmasság és nagyobb

pneumatikus

energiaigénye

}

2.300.- EUR
Megtakarítás

}

Két és félszer a Föld körül
Ha a pneumatikus munkahenger CO2
kibocsátását

összehasonlítjuk

korszerű személygépkocsiéval (120g/
5.900.- EUR
Megtakarítás

km), a végeredmény évi 100.000km
futásteljesítmény.
Ha a feladatot egy ipari lineáris motorral
hajtjuk végre, az éves CO2 kibocsátás
mennyisége

mindössze

3.000km

futásteljesítménnyel egyenértékű.

Az ipari lineáris motorok előnyei
• szabadon pozicionálható

• extrém dinamikák

• hosszú élettartam

• szabályozható sebesség

• folyamat felügyelet

• alacsony karbantartási költségek

• szabályozható gyorsulás

• halk üzemelés

• tisztaság (nincs levegő)

• programozható erőhatás

• szinkronizálható

• alacsony energiaköltségek

Beüzemelés

5hónap

12hónap

24hónap

Ha elemezzük a példa feladat energia- és beruházási költségeit, az ipari lineáris motor
alkalmazásával 12 - 24 hónap alatt 2.300 - 5.900 EUR közötti összegű megtakarítás érhető el a
pneumatikus munkahengerhez képest.
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